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Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

حمص بالبنجر
Hommus with Beetroots

Cold Appetizerمقبالت باردة

حمص  
حبوب الحمص المطحونة مع الطحينية و الليمون _ ١٨ درهم

)حمص باللحم يضاف 6 دراهم(

حمص بيروتي  
حبوب الحمص المطحونة مع الطحينية و الليمون

وقطع المخلل وأوراق البقدونس الطازجة _ ١٩ درهم

حمص بالبنجر  
حبوب الحمص المطحونة مع الطحينية و البنجر و الليمون _ ٢٢ درهم

متبل  
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينية و الليمون و الثوم

و زيت الزيتون _ ١٨ درهم

ورق عنب   
ورق عنب محشي باألرز و الخضار

مع خلطة دبس الرمان الشهية _ ١٩ درهم

باباغنوج 
باذنجان مشوي و مهروس مع البصل و الرمان

و خلطة ديرة هلي الشهيه _ ١٩ درهم

اسأل عن شوربة اليوم

Hommus  
Grounded chickpeas with Tahina and Lemon _ AED 18

)Hommus with Meat add 6AED(

Beiruti Hommus  
Grounded chickpeas with Tahina, Lemon,

pieces of Pickles and fresh Parsley leaves _ AED 19

Hommus with Beetroots  
Grounded chickpeas with Tahina, Beetroot and Lemon _ AED22

Mutabbal  
Grilled eggplant grounded with Tahinia, Lemon,

Garlic and Olive Oil _ AED 18

Vine Leaves  
Vine leaves stuffed with rice and Vegetables

with delicious Pomegranate molasses _ AED 19

Babaganouj  
Grilled minced delicious eggplant with onion and pomegranate and 

special Deirat Hali spices _ AED19

Ask for the Soup of Day



ورق عنب
Vine Leaves

باباغنوج حمص باللحم
Babaganouj Hommus with Meat



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

Musakhan Rolls
Stuffed bread rolls with chicken, Sumac, Onion and Olive Oil 

mixture _ AED 18

Cheese Rolls   
Akawi cheese rolls with Black seeds and Sesame _ AED 18

Fried Kebbeh
Bulgur grounded with Lamb Meat, stuffed with Meat,

Onions and special Deirat Hali spices _ AED 22

Chicken Liver with Pomegranate Molasses
Fresh chicken liver cooked with spices, Pomegranate

molasses and Olive Oil _ AED 23

Shrimps with Garlic and Butter      
Shrimps cooked with butter, Garlic and Lemon

Served with French bread _ AED 36

Spicy Potato     
Pieces of fried potato with Garlic, hot Pepper and Lemon _ AED 18

French Fries with Onion Rings    
French Fries with Onion Rings _ AED 21

Crispy Calamari and Shrimps 
Calamari and Shrimps deep fried with special Deirat Hali spices. 

served with sweet and sour sauce _ AED 36

Cheddar Beef Slices 
Thin slices of Seriloin grilled with fresh butter and melted

Cheddar cheese _ AED 36

Hot Appetizer

جبنة رول

مسخن رول

شرائح اللحم بجبنة التشدر  

Cheese Rolls

Musakhan Rolls

Chedder Beef Slices 



مقبالت ساخنة

مسخن رول
لفائف خبز المحشية بالدجاج المتبل ، سماق البلدي ، بصل ،

زيت الزيتون _ ١٨ درهم

جبنة رول 
لفائف جبنة العكاوي مع حبة البركة و السمسم _ ١٨ درهم

كبة مقلية
عجينة الكبة المحشية باللحمة و البصل
و بهارات ديرة هلي الخاصة _ ٢٢ درهم

كبدة دجاج بدبس الرمان
كبدة الدجاج الطازجة المطبوخة مع البهارات و دبس الرمان

و زيت الزيتون _ ٢٣ درهم

روبيان بالثوم و الزبدة     
روبيان مطبوخ بالزبدة والثوم والليمون

يقدم مع الخبز الفرنسي المحمص _ ٣٦ درهم

بطاطا حارة     
قطع البطاطا المقلية مع الثوم و الفلفل الحار و عصير الليمون _ ١٨ درهم

بطاطا مقلية مع حلقات البصل     
بطاطا مقلية مع حلقات البصل المقرمشه _ ٢١ درهم

كلماري و روبيان مقلي  
كلماري و روبيان مغطى و مقلي برقائق الخبز و بهارات ديرة هلي 

الشهيه تقدم مع صلصة الحامض حلو _ ٣٦ درهم

شرائح اللحم بجبنة التشدر  
شرائح رقيقة من خاصرة البقر الطازجة و المشوية مع الزبدة و جبنة 

التشدر الذائبة الشهية _ ٣٦ درهم

كبة مقلية

كلماري و روبيان مقلي

روبيان بالثوم و الزبدة

Fried Kebbeh

Crispy Calamari & Shrimps

Shrimps with Garlic and Butter



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

سلطة سيزر بالدجاج

سلطه يونانيه

سلطة الجوز بالجبن

Chicken Caesar Salad

Greek Salad

Walnut Cheese Salad

Salads

Fattoush   
Tomatoes, Cucumber, Capsicum, Onions,

Pomegranate molasses mix and crispy bread _ AED 21

Tabbula   
Finely chopped Parsley, Tomatoes, Onions, Bulgur,

Olive Oil and Lemon dressing _ AED 21

Arabian Rocca Salad  
Fresh Rocca, Tomatoes, Onions with Olive Oil

and Sumac dressing _ AED 21

Chicken Caesar Salad  
Fresh Lettuce with crispy toast and Parmesan cheese

with special Caesar  dressing _ AED 28

Greek Salad  
Cherry Tomatoes, Cucumber, Capsicum, Black Olives, Thyme,

Lettuce , White Feta cheese cubes with Olive Oil dressing _ AED 26

Beetroot Salad      
Beetroot, Capsicum, Sweet Corn, Olive Oil and Lemon dressing _ AED 29

Walnut Cheese Salad   
Fresh lettuce, pomegranate, tomato, crunchy walnut, Feta cheese and 

special Deirat Hali dressing _ AED 31



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

تبولة

فتوش

Tabbula

Fattoush

سلطات

فتوش 
طماطم ، خيار ، فلفل رومي أخضر ، بصل مع خلطة دبس الرمان

و الخبز المحمص _ ٢١ درهم

تبولة 
بقدوس مفروم ناعم ، طماطم ، بصل ، برغل
مع خلطة زيت الزيتون و الليمون _ ٢١ درهم

سلطة الجرجير العربية 
أوراق الجرجير الطازجة ، طماطم ، بصل

مع خلطة زيت الزيتون و السماق _ ٢١ درهم

سلطة سيزر بالدجاج 
أوراق الخس الطازجة مع مكعبات الخبز المحمص

و جبنة بارميزان مع صلصة السيزر الخاصة _ ٢٨ درهم

سلطة يونانية 
طماطم كرزية ، خيار ، فلفل رومي أخضر ، زيتون أسود ، زعتر بري ،

أوراق الخس ، مكعبات جبنة فيتا البيضاء مع خلطة زيت الزيتون _ ٢٦ درهم

سلطة البنجر     
بنجر ، فلفل رومي ، ذرة حلوة مع خلطة زيت الزيتون و الليمون _ ٢٩ درهم

سلطة الجوز بالجبن     
أوراق خس طازجه, رمان, طماطم, جوز مقرمش, جبن فيتا مع خلطة

ديرة هلي الخاصه _ ٣١ درهم



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

راب

Chicken with Rocca
Grilled chicken slices, fresh Rocca and lettuce, parmesan 

cheese with lemon sauce _ AED 18

Kafta
Grilled kafta, tomatoes, pickles, kashkawan cheese with 

mayonnaise _ AED 19

Sheesh Tawook
Grilled Boneless chicken with Arabic Spices, Mint, Pickles, 

Potato with Garlic sauce _ AED 18

Spicy Kabab  
Grilled minced meat, chickpeas, onion, chili, tomatoes, 

kashkawan cheese with hot sauce _ AED 21

Chicken Picasso
Minced chicken with special spices, lettuce, tomatoes, 

pickles, kashkawan cheese and garlic sauce_ AED 18

Crunchy Chicken  
Fried crunchy chicken slices, cheddar cheese, lettuce, 

pickles, spicy chips with special Deirat Hali sauce _ AED 19

All Wraps Served with Pickles

دجاج بالجرجير
شرائح دجاج مشويه, أوراق جرجير و خس طازجه, جبنة بارميزان 

مع صلصة الليمون _ ١٨ درهم

كفتة
لحم مفروم متبل و مشوي, طماطم, مخلل, جبنة قشقوان مع 

صلصة المايونيز _ ١٩ درهم

شيش طاووق
قطع دجاج متبلة مشوية ، نعناع ، مخلل ، بطاطا

مع صلصة الثوم _ ١٨ درهم

كباب حار  
كباب لحم مشوي, حمص, بصل, فلفل حار, طماطم, جبنة 

قشقوان مع صلصه حارة _ ٢١ درهم

دجاج بيكاسو
دجاج مهروس مع بهارات خاصه, خس, طماطم, مخلل, جبنة 

قشقوان مع صلصة الثوم _ ١٨ درهم

دجاج كرانشي  
شرائح الدجاج المقليه المقرمشه, جبنة التشدر, خس, مخلل, 

رقائق البطاطا الحاره مع صلصة ديرة هلي الخاصه _ ١٩ درهم

جميع الراب يقدم مع مخلل

Wrap



دجاح بيكاسو

شيش طاووق

Chicken Picasso 

Sheesh Tawook



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

Grilled Beef Burger  
180 g of grilled beef with Onions, Mushroom, Tomato, Capsi-

cum and cheddar cheese Served with French Fries and Pickles 
_ AED 32

Grilled Chicken  
Slices of grilled chicken with French bread, Onions, Mushroom, 
Capsicum, cheddar cheese with soy sauce Served with French 

Fries and Pickles _ AED 31

Beef Steak  
Grilled slices of beef with French bread, Onions, Mushroom, 

Capsicum, cheddar cheese with soy sauce
Served with French Fries and Pickles _ AED 32

Chicken Panne  
Fried chicken breast with Coleslaw and cheese
Served with French Fries and Pickles _ AED 29

Halloumi Cheese     
French Bread, Tomato, Lettuce, Mint, Black Olives With Sour Sauce  

_ AED 26

Mini Burger
40 grams tender American beef, cheese, lettuce in mini freshly 

baked buns.  Served with Coleslaw Salad & French Fries_36 AED

Meat Shawerma
Tahina Sauce Served with french fries and Pickles

Iraqi bread or Saj bread upon request
meal _AED 20

sandwich _AED 10

Chicken Shawerma
Saj Bread and Garlic Sauce Served with french fries and Pickles

_AED 18

Sandwiches

برجر لحم مشوي 
١٨٠ غم من اللحم المشوي مع البصل و الفطر و الطماطم

و الفلفل الرومي و جبنة الشيدر يقدم مع البطاطا
و المخلل _ ٣٢ درهم

دجاج مشوي  
شرائح من الدجاج المشوي بالخبز الفرنسي ، بصل ، فطر ، فلفل 

رومي ، جبنة الشيدر مع صلصة الصويا ، يقدم مع البطاطا و المخلل 
_ ٣١ درهم

ستيك لحم  
شرائح من اللحم المشوي بالخبز الفرنسي ، بصل ، فطر ، فلفل 

رومي ، جبنة الشيدر مع صلصة الصويا
يقدم مع البطاطا و المخلل _ ٣٢ درهم

دجاج بانيه  
صدر دجاج مقلي مقرمش مع سلطة الملفوف و الجبنة

يقدم مع البطاطا و المخلل _ ٢٩ درهم

حلوم    
خبز فرنسي, طماطم, خس, نعناع, زيتون أسود مع الصلصة 

الحامضه  _ ٢٦ درهم

ميني برجر 
4٠ غرام من لحم العجل األمريكي الطري, جبنه, خس مع خبز البرجر 

الصغير.  يقدم مع سلطة الملفوف و البطاطا المقليه _٣٦ درهم

شاورما لحم
صلصة الطحينية يقدم مع البطاطا والمخلل

بالخبز العراقي أو الصاج حسب الطلب
الوجبة_٢٠ درهم

الساندوتش_١٠ دراهم

شاورما دجاج
بخبز الصاج وصلصة الثوم يقدم مع البطاطا والمخلل

_ ١٨ درهم

ساندويشات



برجر لحم مشوي
Grilled Beef Burger

دجاج بانيه

ميني برجر

CHICKEN PANNE   

Mini Burger

شاورما لحم
Meat Shawerma



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

صينية كفتة بالطحينية
لحم الضأن المفروم ، شرائح بطاطا مع صلصة الطحينية _ ٣٦ درهم

لقوم لحم  
شرائح فيليه العجل المشوي بالزبدة ، طماطم كرزية ، جرجير

مغطاة بجبنة الشيدر _ ٧٩ درهم

Kofta Tahina Tray
Minced Lamb Meat and Potatoes with Tehina sauce _ AED 36

Beef Tenderloin )Lokum(  
Fillet slices of grilled beef with butter, Cherry Tomato , Rocca

covered with cheddar cheese _ AED 79

Our Specials الـمــمــيــز لـديـنـا



لقوم لحم
Beef Tenderloin )Lokum(

صينية كفته بالطحينيه
Kofta Tahina Tray



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

تندرلوين

مشاوي ديرة هلي المشكله 

كباب الدجاج

Tenderloin

Deirat Hali Mixed Grills

Chicken Kebab

Deirat Hali Mixed Grills
Kebab, Sheesh Tawook, Tikka, Lamb Ribs, Arayes and Sausage

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 46

Kebab
Grilled Minced Lamb meat with Arabic spices

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 36

Chicken Kebab
Chicken kebab with special Deirat Hali spices.

Served with French Fries _ AED 29

khesh khash Kebab
 Minced Meat with delicious spices grilled on charcoal served 

with cooked tomato and onion sauce & White rice _ AED 41

Lamb Ribs
5 pieces of grilled lamb ribs

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 42

Arayes
Arabic bread stuffed with minced meat

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 32

Sheesh Tawook
Grilled Boneless chicken with Arabic spices

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 29

Tikka
Grilled Boneless Lamb with Arabic spices

Served with French Fries and grilled Vegetables _ AED 36

T-Bon
Cut from the short loin (500g). Served with Potatoes and grilled 

Vegetables Your Choice of: (Mushroom Sauce / Black Pepper 
Sauce / Mustard Sauce with Honey) _ AED 104

Bone-in Ribeye
Cut from the rib section (500g). Served with Potatoes and 

grilled Vegetables Your Choice of: (Mushroom Sauce / Black 
Pepper Sauce / Mustard Sauce with Honey) _ AED 109

Grilled Chicken Breast
Grilled chicken breast with herbs. Served with Potatoes and 
grilled Vegetables Your choice of (Mushroom Sauce / Butter 

Sauce with Lemon) _ AED 36

Tenderloin
Cut of soft grilled beef served with mash potato and grilled 

vegetables. Your selection of (Black Paper sauce or Mushroom 
sauce) _ AED 74

From The Grill



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

كباب خشخاش

ريش لحم الضأن

ريشة عجل

KheshKhash Kebab 

Lamb Ribs

Bone-in Ribeye

مشاوي ديرة هلي المشكله 
كباب ، شيش طاووق ، تكا ، ريش ، عرايس ، سجق

يقدم مع البطاطا المقلية و الخضار المشوية _ 4٦ درهم

كباب
يقدم مع البطاطا المقلية

و الخضار المشوية _ ٣٦ درهم

كباب الدجاج
كباب دجاج مع بهارات ديرة هلي الخاصه

يقدم البطاطا المقليه _ ٢٩ درهم

كباب خشخاش
لحم مفروم مع البهارات الشهية المشوي على الفحم يقدم مع صلصة 

الطماطم والبصل المطبوخة و األرز أبيض _ 4١ درهم

ريش لحم الضأن
٥ قطع من لحم الضأن البلدي المشوي

يقدم مع البطاطا المقلية و الخضار المشوية _ 4٢ درهم

عرايس
خبز عربي محشي باللحم المفروم المتبل المشوي

يقدم مع البطاطا المقلية و الخضار المشوية _ ٣٢ درهم

شيش طاووق
قطع الدجاج المتبلة المشوية

يقدم مع البطاطا المقلية و الخضار المشوية _ ٢٩ درهم

تكا
قطع لحم الضأن المتبلة المشوية

يقدم مع البطاطا المقلية و الخضار المشوية _ ٣٦ درهم

تي بون
لحم من أسفل ظهر العجل ( ٥٠٠ غم) ، يقدم مع البطاطا و الخضار المشوية 

اختيارك من:(صلصة الفطر - صلصة الفلفل األسود - صلصة الخردل مع 
العسل) _ ١٠4 درهم

ريشة عجل
قطعة ريشة عجل متبلة مشوية ( ٥٠٠ غم)، يقدم مع البطاطا و الخضار 

المشوية اختيارك من: (صلصة الفطر - صلصة الفلفل األسود - صلصة الخردل 
مع العسل) _ ١٠٩ درهم

صدر دجاج مشوي
صدر دجاج مشوي متبل باألعشاب

يقدم مع البطاطا و الخضار المشوية اختيارك من (صلصة الفطر - صلصة 
الزبدة بالليمون) _ ٣٦ درهم

تندرلوين
قطعه من لحم العجل الطري المشوي مع البطاطا المهروسه

واختيارك من الصلصات  (صلصة الفلفل االسود او صلصلة الفطر)
_ ٧4 درهم

من المشوى



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

-----------------
سباجيتي بولونيز مع كرات اللحم

Meat Balls Spaghetti Bolognese

Pastaباستا

فوتوتشيني دجاج   
فوتوتشيني مع قطع دجاج ، فطر ، بروكلي ،

كريمة طازجة و جبنة بارميزان
يقدم مع خبز محمص _ ٣٣ درهم

سباجيتي بولونيز مع كرات اللحم   
سباجيتي مع كرات اللحم,  و صلصة حمراء مع جبنة البارميزان _ ٣٦ درهم

فوتوتشيني بحري     
فوتوتشيني مع روبيان, كلماري, محار مع صلصة طماطم

 _ ٣٨ درهم

Chicken Fettuccini  
Fettuccine with Chicken, Mushroom, Broccoli,

fresh cream and Parmesan Cheese
Served with toasted bread _ AED 33

Meat Balls Spaghetti Bolognese    
meat balls spaghetti with red sauce and Parmesan cheese_ AED 36

Seafood Fettuccini     
Fettuccini with Shrimps, Calamari, mussels with Tomato Sauce,

_ AED 38



Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار
Spicy

نبــاتــي
Vegetarian

منتجات أجبان
Dairies

بحــري
Seafood

مكسرات
Nuts

صحـي
Healthy

روبيان تايجر

سلمون

Tiger Shrimps

Salmon

From the Sea مـــن الــــــبــــحــــــــر

سلمون    
فيليه سلمون مشوي و متبل باألعشاب مع صلصة الزبده بالليمون

يقدم مع البطاطا المهروسه و الخضار الموسميه المشويه _ ٦٨ درهم

 هامور مع رقائق البطاطا  
فيليه هامور مقلي مع صلصة الزبدة بالليمون. يقدم مع البطاطا المقلية 

والخضروات المشوية _ 4١ درهم

روبيان تايجر  
روبيان تايجر مشوي متبل باألعشاب مع صلصة الليمون يقدم مع 

البطاطا و الخضار المشوية _ ٦٦ درهم

Salmon    
Grilled salmon fillet with butter herbal lemon sauce, served with 

mash potato and grilled seasonal vegetables _ 68AED

Hamour and Chips  
Fried Hamour fillet with lemon and butter sauce. served with french 

fries and grilled vegetables _ AED 41

Tiger Shrimps  
Grilled Tiger Shrimps with herbs and Lemon Sauce Served with 

French Fries and Vegetables _ AED 66



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

بيتزا شيبس حار

بيتزا دجاج افوكادو

صفيحه

Spicy Chips Pizza

Avocado Chicken Pizza

Safeeha

Fatayer 
Tarabolsia

crunchy dough with minced meat mixed with special deirat hali spices
(Four pieces) _ AED 26

Safeeha
Four pieces of meat safeeha. served with yoghurt and cucumber _ AED 24

Mixed Mini Fatayer
ten pieces of fatayer: cheese, za’tar, and meat _ AED 32

Manakish 
Cheese ... AED 14

Shamya cheese )with Chervil( ... AED 16

Thyme ... AED 13   

Thyme with Onions and Tomato ... AED 14   

Lahma Ajeen ... AED 17

Meat with Cheese ... AED 19

Labneh ... AED 14

Mix )Cheese/Thyme/Meat( ... AED 17

Pizza
Margarita   

Tomato sauce and thyme with mozzarella cheese_29 AED

Vegetables   
Capsicum, Olives, wild Mushroom with Tomato sauce

and Mozzarella Cheese _ AED 32

Spicy Chips      
Spicy chips with Tomato sauce, Mozzarella

and Cheddar Cheese _ AED 32

Avocado Chicken   
Grilled chicken, chips with Tomato

and Avocado sauce _ AED 36

From the Oven



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

فطاير مشكله صغيره

مناقيش

طرابلسيه

Mini Fatayer Mix

Manakish

Tarabolsia

من الفرن

فطاير
طرابلسيه  

عجينة مقرمشة مع اللحم المفروم وتتبيلة ديرة هلي المميزة
(أربع قطع) _ ٢٦ درهم

صفيحه 
أربع قطع من صفيحة اللحم الشهيه. تقدم مع اللبن بالخيار _ ٢4 درهم

فطاير مشكله صغيره
عشر فطاير مشكله: جبنه, زعتر, و لحم _ ٣٢ درهم

مناقيش
جبنة ... ١٤ درهم

جبنة شامية )مع بقدونس( ... ١6 درهم

زعتر ... ١٣ درهم  

زعتر مع بصل و طماطم ... ١٤ درهم   

لحم بعجين ... ١٧ درهم

لحم بالجبن ... ١٩ درهم

لبنة ... ١٤ درهم

مكس )جبنة / زعتر / لحم( ... ١٧ درهم

بيتزا
مارجريتا   

صلصة طماطم و زعتر مع جبنة الموزريال الشهيه_٢٩ درهم

خضار   
فلفل رومي ، زيتون ، فطر بري مع صلصة الطماطم

و جبنة الموزاريال الشهية ... ٣٢ درهم

شيبس حار      
رقائق شيبس حار ، مع صلصة الطماطم
و جبنة الموزاريال و الشيدر _ ٣٢ درهم

دجاج افوكادو   
قطع دجاج مشوية ، رقائق شيبس

مع صلصة الطماطم و األفوكادو _ ٣٦ درهم



Lasagna Bashamil - AED40
Chicken Biryani - AED40

Kebeh with Yougurt - AED40
Chicken Fatteh - AED40

Daily Dish الوجبات اليوميه

الزانيا بشمل _ 4٠ درهم
برياني دجاج _ 4٠ درهم

كبة باللبن _ 4٠
فتة دجاج  _ 4٠ درهم

)يقدم مع شوربة وسلطة(

كل أيام االسبوع

)Served with soup and salad(

All Week Days

Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy
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Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

Mini cheese Burger
Served with French fries, vegetables and orange juice_AED25 

Fried Chicken fingers
Served with French fries, vegetables and orange juice_AED25

Pasta with white sauce and cheese
Served with orange juice_AED25

Kids Pizza Margarita
Served with orange juice_AED25

These meals are for kids up to age 12 years only

ميني برجر بالجبنه
يقدم مع البطاطا المقليه وقطع خضروات و عصير البرتقال_٢٥ درهم

أصابع الدجاج المقليه
تقدم مع البطاطا المقليه و قطع الخضروات و عصير البرتقال_٢٥ درهم

باستا مع الصلصه البيضاء و الجبنه 
تقدم مع عصير البرتقال_٢٥درهم

بيتزا مارغريتا لألطفال
تقدم مع عصير البرتقال_٢٥درهم

هذه الوجبات خاصه لألطفال حتى 12 سنه فقط

For Our Kids لأطفالنا

أصابع الدجاج
Chicken Fingers



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

باستا أطفال

مارغريتا بيتزا لألطفال

Kids Pasta

Kids Margarita Pizza



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy
Prices Inclusive of VAT

كنافة
Kunafa

Deserts

Waffle Ice Cream
A crispy waffle, covered with Nutella or Lotus Syrup

Served with ice cream ball of your choice
(Vanilla/Strawberry/Chocolate) _ AED 26

Brownie Ball
A chocolate ball stuffed with pieces of
brownies and mixed berries _ AED 36

Umm Ali
Toasted bread with fresh milk and nuts covered with cream _ AED 18

Cheese Kunafa _ AED 26

Cream Kunafa _ AED 26

Cheese Cake Konafa
Two layers of Konafa stuffed

with a layer of French Cheese cream _ AED 21

Chocolate Fondue
A sponge cake filled with Dark chocolate Sauce

Served with ice cream of your choice
(Vanilla/Strawberry/Chocolate) _ AED 26

Cheese Cake
A mixture of cream and French Cheese. Served on butter biscuits

covered with Strawberry or Raspberry Jam _ AED 19

Mixed Fruit Platter
Slices of seasonal fruits

Served with hot Chocolate Sauce _ AED 21

Nuttela Mousse _ AED 19

فوندو الشوكوال
Chocolate Fondue



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

كرة براوني
Brownie Ball

األسعار شاملة الضريبة المضافة

كنافه كيك الجبنه
Cheese Cake Konafa

حلويات

وافل آيسكريم
وافل هش مغطى بالشوكوال النوتيال أو اللوتس

تقدم مع كرة ايسكريم من اختيارك
( فانيال / فراولة / كاكاو) _ ٢٦ درهم

كرة براوني
كرة من الشوكوال محشية بقطع البراوني

و التوت المشكل _ ٣٦ درهم

أم علي
خبز محمص مع الحليب الطازج و المكسرات مغطى بالكريمة _ ١٨ درهم

كنافة ناعمة او خشنة بالجبنة _ ٢٦ درهم

كنافة خشنة بالقشطة _ ٢٦ درهم

كنافة كيك الجبنة
طبقتين من الكنافة المقرمشة محشية بطبقة من كريمة

الجبن الفرنسي اللذيذة _ ٢١ درهم

فوندو الشوكوال
كيكة غنية بالشوكوال االسفنجية و السائلة معًا

تقدم مع كرة آيسكريم من اختيارك
( فانيال / فراولة / كاكاو) _ ٢٦ درهم

كيكة الجبنة
خليط من الكريمة و الجبنة الفرنسية. تقدم على بسكويت الزبدة

مغطاة بمربى الفراولة أو التوت _ ١٩ درهم

فواكه مشكلة
صحن من شرائح الفواكه الموسمية المشكلة
يقدم مع صلصة الشوكوال السائلة _ ٢١ درهم

كيكة نوتيال _ ١٩ درهم



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy
Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

اسبريسو - امريكانو
Americano - Espresso

Hot Drinksمشروبات ساخنة

قهوة إماراتية _ ٢4 درهم

قهوة تركية _ ١٦ درهم

قهوة تركية بالبندق _ ١٨ درهم

اسبريسو _ ١٣ / ١٦ درهم

امريكانو _ ١٧ درهم

التيه _ ١٨ درهم

كابوتشينو _ ١٩ درهم

سحلب _ ١٨ درهم

هوت شوكليت _ ١٨ درهم

Emirati Coffee _ AED 24

Turkish Coffee _ AED 16

Turkish Hazelnut _ AED 18

Espresso _ AED 13 / 16

Americano _ AED 17

Late _ AED 18

Cappuccino _ AED 19

Sahlab _ AED 18

Hot Chocolate _ AED 18



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي
Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة

شاي أحمر
Red Tea

Deirat Hali serves a premium organic tea leaves

White Tea _ AED 26

White Tea Flower _ AED 28

Green Tea _ AED 21

Red Tea _ AED 21

Morocco Tea _ AED 26

Earl Gray _ AED 22

Flavored Green Tea _ AED 22

Flavored Red Tea _ AED 22

Heavy Red Tea ... AED 22

Herbal Tea )Chamomile / Anise( ... AED 17

Served with Detox Water and mini dessert

يقدم ديرة هلي أفضل أوراق الشاي العضوي

شاي أبيض _ ٢٦ درهم

وردة الشاي البيضاء _ ٢٨ درهم

ِشاي أخضر _ ٢١ درهم

شاي أحمر _ ٢١ درهم

شاي مغربي _ ٢٦ درهم

شاي ايرل جري _ ٢٢ درهم

شاي أخضر معطر _ ٢٢ درهم

شاي أحمر معطر _ ٢٢ درهم

شاي أحمر ثقيل _ ٢٢ درهم

شاي أعشاب )بابونج/يانسون( ... ١٧ درهم

تقدم مع ماء الديتوكس و قطعة من الحلويات

Special Tea Tray صينية شاي خاصة



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

عصائر طازجه
Fresh Juices

بطيخ _ ١٩ درهم

برتقال _ ١٩ درهم

ليمون نعناع _ ١٩ درهم

أفوكادو _ ٢٢ درهم

موز بالحليب _ ٢١ درهم

كوكتيل _ ٢٢ درهم

أناناس _ ١٩ درهم

فراولة _ ١٩ درهم

بطيخ مع ليمون و نعناع _ ٢١ درهم

Watermelon _ AED 19

Orange _ AED 19

Lemon mint _ AED 19

Avocado _ AED 22

Banana with Milk _ AED 21

Cocktail _ AED 22

Pineapple _ AED 19

Strawberry _ AED 19

Watermelon with Lemon and Mint _ AED 21

Fresh Juiceعصائر طازجة

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

لوتس ميلك شيكاوريو ميلك شيك
Oreo MilkshakeLotus Milkshake

Strawberry
Strawberry with ice cream and honey _ AED 21

Vanilla
Milk with vanilla ice cream and honey _ AED 21

Oreo
Oreo biscuits with ice cream and honey _ AED 23

Chocolate
Dark Chocolate with ice cream and honey _ AED 21

Lotus
Milk with vanilla ice cream and lotus _ AED 24

فراولة
مخفوق الفراولة مع اآليسكريم و العسل _ ٢١ درهم

فانيال
مخفوق الحليب مع اآليسكريم بالفانيال و العسل _ ٢١ درهم

اوريو
مخفوق بسكويت اوريو مع اآليسكريم و العسل _ ٢٣ درهم

شوكوال
مخفوق الشوكوال الداكنة مع اآليسكريم و العسل _ ٢١ درهم

لوتس
مخفوق الحليب مع اآليسكريم بالفانيال و اللوتس _ ٢4 درهم

Milkshake ميلك شيك

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة



Prices Inclusive of VAT

Spicy Vegetarian Dairies Seafood Nuts Healthy

موهيتو
Mojito

ليمون نعناع
مياه غازية بالثلج مع عصير الليمون و أوراق النعناع _ ١٩ درهم

خيار
مياه غازية بالثلج مع قطع الخيار و عصير الليمون _ ١٩ درهم

فراولة
مياه غازية بالثلج مع قطع الفراولة و عصير الليمون _ ١٩ درهم

رد بول موهيتو
رد بول مع الثلج و عصير الليمون _ ٢٨ درهم

Lemon Mint
Sparkling water slush with Lemon juice and Mint leaves _ AED 19

Cucumber
Sparkling water slush with Cucumber and Lemon juice _ AED 19

Strawberry
Sparkling water slush with Strawberry and Lemon juice _ AED 19

Red Bull Mojito
Red Bull with Ice and Lemon juice _ AED 28

Mojitoموهيتو 

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

فريسكو اسبريسو
دبل اسبريسو مع خلطة الحليب و الفانيال الباردة _ ١٨ درهم

سبانيش التيه
مزيج من القهوة و الحليب بنكهة الكراميل _ ٢٥ درهم

سادن دوز شوت
دبل شوت من القهوة االيطالية مع الحليب بنكهة ديرة هلي الخاصة _ ٢٠ درهم

موكا بيضاء
مزيج القهوة االيطالية مع الشوكوال البيضاء _ ١٩ درهم

كابوتشيتو مثلجة
مخفوق القهوة االيطالية بالثلج مع الحليب _ ١٩ درهم

رد فلفت التيه
مزيج القهوه و الحليب بنكهة الرد فلفت _ ٢٥ درهم

زعفران التيه
مزيج القهوه و الحليب بنكهة الزعفران _ ٢٦ درهم

Fresco Espresso
Double espresso with milk and Vanilla flavor _ AED 18

Spanish Late
Double espresso with milk and Caramel flavor _ AED 25

Sudden Dose Shot
Double espresso with milk and special Deirat Hali flavor _ AED 20

White Mocha
Italian coffee mixed with White chocolate _ AED 19

Ice Cappuccino
Italian coffee mixed with Milk and Ice _ AED 19

Red Velvet Late
Double espresso with milk and red velvet flavor _ AED 25

Saffron Late
Double espresso with milk and saffron _ AED 26

سبانيش التيه زعفران التيهرد فلفت التيه
Spanish Late Red Velvet LateSafroon late

Ice Coffee قهوة مثلجة

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة
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شاي بابونج بارد مع الليمون و النعناع شاي أخضر بارد بالزنجبيل و الليمون
Iced Comomile Tea with Lemon and Mint Ginger Lemon Iced Green Tea

Detox drinks help to expel toxins from the body

Pomegranate and Grapes _ AED 24

Beetroot, Orange and Carrot _ AED 24

Detox Water )1/2 Ltr(
Water with pieces of vegetables and healthy fruits _ AED 18

مشروبات صحية تساعد على طرد السموم من الجسم

رمان و عنب _ ٢4 درهم

شمندر برتقال و جزر _ ٢4 درهم

ماء ديتوكس ) نصف لتر(
مياه مع قطع الخضروات و الفواكه الصحية _ ١٨ درهم

Detox Drinks مشروبات ديتوكس

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة



األسعار شاملة الضريبة المضافة

حــــار نبــاتــي منتجات أجبان بحــري مكسرات صحـي

Mint _ AED 34

Grape _ AED 34

Grape Mint _ AED 36

Lemon Mint  _ AED 36

Double Apples  _ AED 36

Mint Gum  _ AED 36

Cinnamon Gum  _ AED 36

Watermelon _ AED 34

Watermelon Mint  _ AED 36

Strawberry Mint _ AED 36

Blue Berry _ AED 34

Blue Berry Mint _ AED 36

Cherries _ AED 34

Peaches _ AED 34

Melon _ AED 34

Orange _ AED 34

Orange Mint _ AED 36

Flower _ AED 34

Salloum _ AED 32

Special Deirat Hali _ AED 38

Air Shisha with Ice
Any Flavor _ AED 43

Warning: Smoking is injurious to health 

Hookah

نعناع _ ٣4 درهم

عنب _ ٣4 درهم

عنب نعناع _ ٣٦ درهم

ليمون نعناع _ ٣٦ درهم

تفاحتين _ ٣٦ درهم

علكة نعناع _ ٣٦ درهم

علكة قرفة _ ٣٦ درهم

بطيخ _ ٣4 درهم

بطيخ نعناع _ ٣٦ درهم

توت نعناع _ ٣٦ درهم

بلو بيري _ ٣4 درهم

بلو بيري نعناع _ ٣٦ درهم

كرز _ ٣4 درهم

خوخ _ ٣4 درهم

شمام _ ٣4 درهم

برتقال _ ٣4 درهم

برتقال نعناع _ ٣٦ درهم

ورد _ ٣4 درهم

سلوم _ ٣٢ درهم

سبيشال ديرة هلي _ ٣٨ درهم

شيشة هوائية مع ثلج
ألي نكهة _ 4٣ درهم

تــحـــذيـــر: الــتــدخــيــن ضـــار بالــصــحـــة

شيشة

Prices Inclusive of VATاألسعار شاملة الضريبة المضافة
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